
 

 
 

 

 

 )ربق( سرقت ارنژیثبت راهنمای  خدمت 
 

 : خدمت شرح (1

سرقت انرژی عبارتست از هرگونه دخل و تصرف در شبکه و تجهیزات اندازه گیری انرژی الکتریکی با هدف استفاده از 

 رداخت بهای انرژی استفاده شده به صورت مشهود و نامشهودو پانجام شده توان الکتریکی بدون محاسبه مصرف 

   .کار انجام (مراحل2

   یا سایت شرکتثبت درخواست از طریق استفاده از اپلیکیشن موبایلی برق من  -الف

مراجعه به محل وقوع تخلف و بازرسی از محل همچنین در صورت تایید خبر جمع آوری انشعاب غیر مجاز یا -ب

  در لوازم اندازه گیریدستکاری 

 هزینه خسارت و کسر مصرف ناشی از تخلف به فرد متخلف و پیگیری وصول مطالبات شرکتاعالم -ج

  تعویض لوازم اندازه گیری و اصالح شبکه در صورت لزوم -د

 

  .نیاز مورد مدارک (3

 گزارش یا تصویر محل 

 

  .خدمت هر انجام زمان مدت (4

 روز کاری 01حداکثر 

 

  .خدمت هر انجام یها ینه(هز5

 هزینه ای ندارد .

 

 صادره : مجوز اعتبار زمان مدت (6

  .نیاز به مجوز ندارد 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  .خدمت هر به مربوط مقررات و قوانین (7

 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق  

 دقیق.  صورت به خدمت هر ارائه ساعتی و روزانه برنامه (8

 در همه ساعات اداری یا شبانه روز قابل ارائه هست 

 

  .الکترونیکی یکیفیز یمحلها آدرس و خدمت هر ارائه (نحوه9

 برق من شنیکیاپل ای توزیع برق خراسان رضوی شرکت تیسا

 

 .آنها پاسخ زمان و خدمت هر یبرا ها دستگاه یرسا از نیاز مورد یها استعالم (10

 نیاز ندارد 

  .جامع صورت به آنها یهایندفرآ و خدمات خصوص در متداول سواالت به پاسخ (00

اپلیکیشن برق من را از کجا دانلود کنم؟ سایت تو.انیر ، اپلیکیشن های پلی استور، بازار و دیگر سایتهای  -1

 معتبر

 www.kedc.irآدرس ثبت درخواست در سایت شرکت چیست؟  -2

را از چه روش هایی اطالع رسانی کنم؟ از طریق اپلیکیشن برق من، وب سایت شرکت  سرقت برق )انرژی( -3

 121یا تماس با 

ه فرآیند مربوطه به صورت نیاز به مراجعه حضوری دارد؟ خیر، کلی سرقت برق ) انرژی(آیا ثبت  -4

 غیرحضوری و الکترونیکی قابل پیگیری است.

نحوه پیگیری درخواست ثبت شده به چه صورت است؟ مشاهده پیگیری از طریق کد رهگیری در اپ برق  -5

 من و یا سایت شرکت.

  .یو با تماس نحوه و آن یهایندفرآ و خدمت هر به مشرف و مطلع نفر یک(معرفی 02

 دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری 150310191160شماره تماس 
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   .رجوع ارباب به یتشکا پاسخ ارائه زمان مدت تعیین و آن پیگیری هیرو ،یتشکا اعالم نحوه (03

ت شکای راهنمای خدمت ثبت) هفته و یک  برق من شنیکیاپل ای توزیع برق خراسان رضوی شرکتبه سایـت   مراجعه

 (مردمی

 

  .رجوع ارباب به خسارت پرداخت زمان مدت تعیین و آن پیگیری هیرو خسارت، جبران نحوه (04

 این خدمت مشمول خسارت نمی باشد. 

 جبران و یتشکا یستهشا و مناسب پاسخ ارائه عدم صورت در حق احقاق یبرا نظارتی مراجع یرسا (معرفی05

 خسارت:  

 (شکایت مردمی راهنمای خدمت ثبت)  شرکت توزیع یا توانیر .دفتر رسیدگی به شکایات 
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